
 

Heemskerk, 12 juni 2020 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

Dinsdag 16 juni vindt de voorlopige vaststellingsvergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt 

vastgesteld of een leerling bevorderbaar is naar leerjaar 4. Elke leerling wordt ’s middags door 

zijn/haar coach gebeld of hij/zij bevorderd is. Een leerling die niet bevorderd is, maar die volgens de 

vaststellingsvergadering met herkansing (en) (met een maximum van twee) een mogelijkheid heeft 

alsnog bevorderd te worden, volgt drie workshops per vak in de week van woensdag 17 juni t/m 

dinsdag 23 juni. Op donderdag 25 juni en vrijdag 26 juni vinden de herkansingen plaats. 

Herkansing 

Een leerling die in staat is, bevorderd te worden door het maken van een herkansing of 

herkansingen, wordt deze mogelijkheid geboden. Om de leerling hierbij te helpen, volgt hij/zij drie 

workshops van het desbetreffende vak. In de eerste workshop wordt de toets besproken en daarna 

wordt opnieuw op de leerdoelen van de toets ingegaan. In totaal mag een leerling twee 

herkansingen maken. Zij zijn hier automatisch voor ingeschreven. 

Reeds bevorderde leerlingen 

Leerlingen die reeds bevorderd zijn, mogen ook maximaal twee herkansingen maken. Zij kunnen zich 

vanaf donderdag 18 juni vanaf 9:00 tot vrijdag 19 juni 12:00 inschrijven via Magister. Zij krijgen de 

mogelijkheid om één workshop te volgen op dinsdag 23 juni of woensdag 24 juni. Of ze dit willen, 

kunnen ze bij de inschrijving in Magister aangeven. 

Coach 

De coach belt na de vergadering al zijn coachleerlingen. Hij vertelt dan hoe laat een leerling de 

volgende dag op school wordt verwacht: 

1. De bevorderde leerlingen en de niet bevorderde leerlingen worden uitgenodigd voor een 

afrondend coachgesprek; 

2. De nog niet bevorderde leerlingen krijgen te horen hoe laat de eerste workshop op 

woensdag start. 

Planning 

Maandag 15 juni Laatste toetsen volgens PTA 

Dinsdag 16 juni Voorlopige vaststellingsvergadering 

Woensdag 17 juni Verplichte workshops/coachgesprekken 

Donderdag 18 juni Verplichte workshops 

Vrijdag 19 juni Verplichte workshops 

Maandag 22 juni Verplichte workshops 

Dinsdag 23 juni Verplichte en vrijwillige workshops 

Woensdag 24 juni Vrijwillige workshops 

Donderdag 25 juni Herkansingen 

Vrijdag 26 juni Herkansingen 

Woensdag 1 juli Bekendmaking bevordering naar leerjaar 4 
 



 

 

 

Niet ingeleverde opdrachten 

Alle opdrachten die in het PTA staan moeten worden ingeleverd bij de vakdocent. Een leerling wordt 

pas bevorderd als alle opdrachten zijn ingeleverd. Voor de meeste vakken kan een leerling een 

afspraak maken in de week van woensdag 17 juni t/m dinsdag 23 juni. Voor CKV en LO geldt het 

onderstaande schema. Leerlingen kunnen die dagen langs gaan bij hun vakdocent. 

Nog te maken opdrachten  

Woensdag 17 juni CKV (9:00 – 15:00) alle docenten 

Donderdag 18 juni CKV (9:00 – 15:00) alle docenten 
LO (9:00 – 15:00) alle docenten LO 

Vrijdag 19 juni CKV (9:00 – 15:00) ROU en VRS 
 

Op 1 juli wordt bekend gemaakt of de nog niet-bevorderde leerlingen alsnog bevorderd zijn naar de 

vierde klas. Mocht u vragen hebben, neem dan contact met de coach van uw kind. 

 

Met vriendelijke groet, 

R. Feenstra 


